Personuppgiftspolicy
Kristianstad Studentkårs personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter för
de studenter vid Högskolan Kristianstad som Kristianstad Studentkår företräder i enligt
med stadgan och övriga deltagare vid event.
Antagen av kårstyrelsen: 180603

Ändamål för behandling av personuppgifter

Kristianstad Studentkår behandlar alla personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning
2016/679 om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Ändamålet med
behandlingen är att kunna ta tillvara på dina intresse som student och för att du som student och/eller
medlem ska kunna ta del av de rabatter och erbjudande som du är berättigad till som student.

1. Personuppgiftshantering kring medlemskap och representation
1.1 Insamling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen är ett avtal i och med att du som student tecknat medlemskap, de
uppgifter vi hämtar in via medlemskap är personnummer, namn, adress, och mail. Vi inhämtar också
personuppgifter från Ladok på alla de studenter vi representerar, de uppgifter vi samlar in är
personnummer, namn, adress, mail, studietakt och omfattning av studier.

1.2 Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter används inom ramen för Kristianstad Studentkårs verksamhet.
-

Om du är medlem; kan där ske utskick av ett (1) mejl i oktober varje år med information om vårt
kårval samt för att du som medlem ska kunna ta del av rabatter och erbjudande från Kristianstad
Studentkår.
Om du inte är medlem men en student som vi representerar vid Högskolan Kristianstad använder
vi dina personuppgifter för att säkerställa att du är student och har rätt till de nationella studentoch reserabatter och Mecenatkortet.
Det kan hända att vi skickar varje år inför varje terminsstart ut ett (1) välkomstmejl till alla nya
studenter vi representerar vid Högskolan Kristianstad.

1.3 Ansvarig för personuppgifter

Ansvarig för dina personuppgifter är Mecenat och personuppgifterna kommer att behandlas av personalen
på Kristianstad Studentkår. Dina personuppgifter lämnas aldrig vidare av oss till någon utanför vår
verksamhet och Mecenat.

1.4 Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i vårt medlemsystem som vi har i samarbete med Mecenat. När ditt
medlemskap avslutas eller om du ber om att få dina personuppgifter raderade, då raderas dina uppgifter
omedelbart ur våra system.

2. Personuppgiftshantering kring bostadsgarantin
2.1 Insamling av personuppgifter kring bostadsgarantin

Den rättsliga grunden för behandlingen är ett avtal i och med att du som student skriver upp dig på
bostadsgarantin, de uppgifter vi hämtar in via bostadsgarantins formulär är personnummer, namn, adress,
telefonnummer och mail.

2.2 Hantering av personuppgifter kring bostadsgarantin

Dina personuppgifter används inom ramen för Kristianstads Studentkårs arbete kring bostadsgarantin.

-

Du som har skrivit upp dig på bostadsgarantin; telefonnummer och/eller mailadress kan ges ut till
uthyrare av bostäder för att skapa kontakt mellan dig som student och uthyraren.

2.3 Ansvarig för personuppgifter kring bostadsgarantin

Ansvarig för dina personuppgifter är Kristianstad Studentkår och personuppgifterna kommer att
behandlas av bostadssamordnaren på Kristianstad Studentkår. Dina personuppgifter lämnas aldrig vidare
till någon som inte arbetar inom bostadssamordning.

2.4 Lagring av personuppgifter kring bostadsgarantin

Dina personuppgifter lagras i ett formulär som endast är tillgängligt av bostadssamordnaren på
Kristianstad Studentkår. Du kan antingen själv aktivt välja att hoppa ur bostadsgarantin genom att berätta
detta till vår bostadssamordnare, då raderas dina uppgifter omedelbart. I annat fall raderas dina
personuppgifter per automatik inom en månad efter att bostadsgarantin har stängts.

3. Personuppgiftshantering kring kårengagemang
3.1 Insamling av personuppgifter kring kårengagemang

Den rättsliga grunden för behandlingen är i och med att du som student samtyckt genom ansökan till en
styrelsepost, studentrepresentation eller annat kårengagemang och vidare tecknat ett avtal för engagemang
inom studentkåren, de uppgifter vi hämtar in och hanterar är personnummer, namn, adress,
telefonnummer och mail.

3.2 Hantering av personuppgifter kring kårengagemang

Dina personuppgifter används inom ramen för Kristianstads Studentkårs verksamhet.
-

-

-

-

Du som har ansökt till en styrelsepost; använder vi din mailadress för att skicka ut kallelser till
möten och annan viktig information kring styrelsearbetet. Vi använder ditt telefonnummer för att
kunna kontakta dig vid viktiga frågor kring styrelsearbetet. Ditt namn och information om ditt
engagemang kan visas upp vid framtida projekt.
Du som sitter som studentrepresentant; använder vi din mailadress för att skicka ut kallelser till
möten och annan viktig information kring studentrepresentantarbetet. Vi ger även din mail till
Högskolan Kristianstad så de kan skicka ut eventuella kallelser till de möten du sitter som
studentrepresentant i. Vi använder ditt telefonnummer för att kunna kontakta dig vid viktiga
frågor kring studentrepresentantarbetet. Ditt namn och information om ditt engagemang kan
visas upp vid framtida projekt.
Du som har ansökt om medlemskap inom SAUS; använder vi din mailadress för att skicka ut
kallelser till möten och annan viktig information kring SAUS-arbetet. Vi använder ditt
telefonnummer för att kunna kontakta dig vid viktiga frågor kring SAUS-arbetet. Ditt namn och
information om ditt engagemang kan visas upp vid framtida projekt.
Du som har ansökt om att engagera dig under introduktionsdagarna (insparken); använder vi din
mailadress för att skicka ut kallelser till möten och annan viktig information kring insparken. Vi
använder ditt telefonnummer för att kunna kontakta dig vid viktiga frågor kring insparken. Under
insparken kommer vi ge ut ditt telefonnummer till de andra insparksengagerade, samt eventuellt
med ytterligare samtycke till de nya studenterna som deltar i insparken som ett sätt för dem att
hålla kontakt med dig under insparksperioden. Ditt namn och information om ditt engagemang
kan visas upp vid framtida projekt.

3.3 Ansvarig för personuppgifter kring kårengagemang

Ansvarig för dina personuppgifter är Kristianstad Studentkår och personuppgifterna kommer att
behandlas av personalen på Kristianstad Studentkår. Dina personuppgifter kommer aldrig lämnas ut till
personer utanför Kristianstad Studentkårs verksamhet och Högskolan Kristianstad.

3.4 Lagring av personuppgifter kring kårengagemang

Dina personuppgifter arkiveras i pappersform i skåp som endast personalen på Kristianstad Studentkår
har tillgång till, dock kan ditt namn läggas upp i våra sociala medier: vår hemsida, Facebook, Instagram,
och Twitter. Du kan antingen själv aktivt välja att avsluta ditt engagemang inom studentkåren, då raderas
dina uppgifter omedelbart. I annat fall raderas dina personuppgifter per automatik inom ett år efter
avslutat engagemang.

4. Personuppgiftshantering kring kårevent och SAUS-event
4.1 Insamling av personuppgifter kring kårevent och SAUS-event

Den rättsliga grunden för behandlingen är i och med att du som deltagare vid event har givit samtycke vid
entrén eller vid föranmälan av event, de uppgifter vi hämtar in och hanterar är namn, telefonnummer och
mail. Vid inspark hämtar vi även in personnummer och vad du studerar vid Högskolan Kristianstad.

4.2 Hantering av personuppgifter kring kårevent och SAUS-event

Dina personuppgifter används inom ramen för Kristianstads Studentkårs och SAUS verksamhet.
-

-

-

Du som deltar vid ett stängt event arrangerat av Kristianstad Studentkår och/eller SAUS;
använder vi ditt namn till att hålla koll på vilka och hur många som deltar under de pågående
eventet.
Du som föranmäler dig till ett event arrangerat av Kristianstad Studentkår och/eller SAUS; kan vi
använda vi din mailadress och eventuellt ditt telefonnummer för att kunna kontakta dig gällande
de event du föranmält dig till.
Du som deltar vid insparken arrangerat av Kristianstad Studentkår; använder vi din mailadress till
att ge information kring insparken ger vi ditt telefonnummer till de insparksengagerade som
kommer vara tilldelad dig under insparksperioden.

4.3 Ansvarig för personuppgifter kring kårevent och SAUS-event

Ansvarig för dina personuppgifter är Kristianstad Studentkår och personuppgifterna kommer att
behandlas av personalen på Kristianstad Studentkår. Dina personuppgifter kommer aldrig lämnas ut till
personer utanför Kristianstad Studentkårs verksamhet och dess engagerade.

4.4 Lagring av personuppgifter kring kårevent och SAUS-event

Dina personuppgifter lagras i ett formulär som endast personalen på Kristianstad Studentkår eller
medlemmarna i SAUS har tillgång till under de specifika event som arrangeras. Dina personuppgifter
raderas per automatik efter eventet har avslutats och utvärderats.

5. Hantering av bild och film kring kårevent och SAUS-event
5.1 Fotografering och filmning vid event

Under event arrangerade av Kristianstad Studentkår och SAUS kan det förekomma att det tas foto eller
film. Den rättsliga grund vi stödjer oss på i detta är allmänt intresse, då vi vill visa upp vår verksamhet till
allmänheten, medlemmar och andra studenter för att skapa uppmärksamhet och intresse.

5.2 Hantering av foto och film kring kårevent och SAUS-event

Foton och film tagna på event arrangerade av Kristianstad Studentkår och/eller SAUS kommer användas
för inom ramen för att belysa vår verksamhet och skapa intresse bland allmänheten.
-

Du som deltar vid ett event som arrangeras av Kristianstad Studentkår och/eller SAUS; finns där
chans att du kommer vara med på ett fotografi eller film. Detta foto eller denna film kan läggas
upp på våra sociala medier: vår hemsida, Facebook, Instagram eller Twitter, samt på tryckt
material i marknadsföringssyfte eller vid utbildningssyfte för att belysa vår verksamhet och skapa
intresse bland allmänheten.

5.3 Ansvarig för tagna foto och film kring kårevent och SAUS-event

Ansvarig för foto och film tagna under evenemang är Kristianstad Studentkår och dessa kommer att
behandlas av personalen på Kristianstad Studentkår. Foto och film tagna kommer inte läggas någon
annanstans än våra sociala medier: vår hemsida, Facebook, Instagram eller Twitter, samt på tryckt material
i marknadsföringssyfte eller vid utbildningssyfte för att belysa vår verksamhet och skapa intresse bland
allmänheten.

5.4 Lagring av foto och film kring kårevent och SAUS-event

Foto och film tagna under evenemang kommer raderas från alla kameror efter att de blivit upplagda på
sociala medier och på vår lokala lagringsenhet som endast personal i Kristianstad Studentkår kan komma
åt, för användning vid framtida marknadsföringssyfte eller utbildningssyfte.

6. Dina rättigheter till dina personuppgifter, bilder och film

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering och har även rätt att begära begränsning av, och
invända mot, behandlingen till dina personuppgifter, foto och film där du är med, detta inkluderar även
dem i den lokala lagringsenheten. Detta gör du genom att kontakta Kristianstad Studentkår antingen via
telefon: 044207570 eller via mail: kansli@ksk.nu eller ordf@ksk.nu

